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 چکیده

هها در ععهرخ خ هر    وحش کاهش پیدا کرده است و تعداد زیادی از گونه  های اخیر جمعیت حیاتدر طی سال

 اسهت. هها  تخریه  و نهادودی زیگهت اه    ،کهاهش جمعیهت  این ترین عواعل در یکی از عهماند. انقراخ قرار گرفت 

نقهش عهویری در    ،ههای زیگهت اهی عساسه  جههت ح ا هت     وحش و انتخها  لکه   های حیاتع الع  زیگت اه

ارزیادی و آعایش های و یکی از ضرورت ها خواهد داشتوحش و انقراخ گون جلوگیری از کاهش جمعیت حیات

ر در استان عازنهدران  پگتاندا هشت گون  زیگت اه دالقوهاجمالی دررسی د   ع الع این در  .سرزعین صحیح است

از روش ارزیهادی   ،. ده  ایهن عسرهور   استپرداخت  شدههای زیگت اهی در س ح استان ترین لک و انتخا  عساس 

په  از   هها اسهت اده شهده اسهت.    های ع لودیت زیگت اه دالقوه گون چسدععیاره و عس ق فازی جهت تهی  نقش 

. دههی شهدند  رها در اساس فرآیسد تحلیل سلگهل  عراتیهی وزن  ها، ععیاشساسایی ععیارهای عویر در زیگت اه گون 

های زیگهت اهی عساسه  از روش   درای انتخا  لک  دار صورت گرفت.ترکی  ععیارها د  روش ترکی  خ ی وزن

ههای  ر اساس نتایج د  دست آعده، س ح زیگهت اه د ای سرزعین است اده شد.ناحی  یآستان  ع لودیت و شایگت 

هکتهار، دارای عگهاحت    044و عگهاحت حهداقل    511ازندران، دا آستان  ع لودیت دیشتر از عساس  در استان ع

دههد. همنسهین، دهر اسهاس روش     درصد سه ح اسهتان را پوشهش عهی     56هکتار است ک  حدود  51/046605

های زیگهت اهی انتخها    ترین لک د  عسوان عساس  504لک  دا ع لودیت دیشتر از  04شایگت ی سرزعین تعداد 

 دهسد.درصد س ح استان را پوشش عی 9دند، ک  حدود ش

  

 :کلمات کلیدی

 دارای سرزعین، ترکی  خ ی وزنزیگت اه دالقوه، ارزیادی چسدععیاره، شایگت ی ناحی  



 

 

 مقدمه. 1
ای کاهش یافت  اسهت و نگهل دع هی از    سادق های پگتانداران ایران د  نحو دیدر طی چسد ده  اخیر جمعیت اکثر گون 

ها د  اراضی کشاورزی، داغات، اعهاکن  ها د  علت تیدیل عراتع و جس لتخری  زیگت اه ها در خ ر انقراخ قرار گرفت  است.ون گ

هها، جلهوگیری از جادجهایی و    ها داعث کاهش ف ای حیاتی حیوانهات وحشهی، تجهیه  زیگهت اه    ها و ایجاد راهعگکونی، کارخان 

ههای  اهایجهاد پساه ه   .[1]است آنها شده های اعنن شکارچیان و داعداران د  زیگت اهعهاجرت حیوانات و دسترسی سریع و آسا

ای و ههای عس قه   های ح ها تی، همکهاری  درداری، توسع  سیگتموحش، کسارگذاردن اراضی پهساور و دکر از هر گون  دهرهحیات

وحهش تجهاری از جمله     دهرداری از حیهات  های جهانی و تدوین عقررات در خصوص عمسوعیت دههره جهانی، تشکیل کسوانگیون

شساخت عواعل عویر دهر تساسه  زیگهت اه     .[0]اند ها د  کار گرفت  شدهها و زیگت اههایی هگتسد ک  درای ح ا ت از گون شیوه

نقش عویری در جلهوگیری از کهاهش جمعیهت     ،عاندههای داقیهای عساس  جهت ح ا ت از زیگت اهوحش و انتخا  لک حیات

های سازی زیگت اهنقش  .های ارزیادی و آعایش سرزعین سرزعین صحیح استو یکی از ضرورت [1] خواهد داشت وحشحیات 

ههد  از ایجهاد   . [4]سهرزعین دارنهد   وحش و پراکسدگی آنان، د  عسوان عسادع اکولوژیکی ناپایدار، نقش عهمی در ارزیهادی  حیات

اطق درای جلوگیری از ایرات تخری  و دگرگونی زیگت اهی اسهت. پهیش   عساطق تحت ح ا ت گهیسش و کسارنهادن درخی از عس

ههای  های گیاهی و جانوری د  طریهق اولهی ح ا هت از زیگهت اه    شرط حمایت از عسادع دیولوژیک ح ا ت از تسوع ژنتیکی گون 

   .[0] طییعی است

-در استان عازندران و انتخا  لک  ارانپگتاندارزیادی تساس  سرزعین درای شساسایی زیگت اه دالقوه هد  از این ع الع  

های عختل ی وجود دارد. درخی از این درای دررسی پراکسش و زیگت اه جانوران روش ها است.هایی د  عسرور ح ظ این زیگت اه

 :[3]ها عیارتسد از روش

.ههوش عصهسوعی،   0 .ریاضی آعاری،6شی ر،  -.نرری  دعپگتر1.احتمال دی ، 0.تشخیص ال و، 3.عکانیکی، 1.توصی ی، 5

 .ترکییی.55.ادغام چسدعتغیره و 54.تحلیل فاکتور کسج اکولوژیک، 9.دگت  د  عوضوع و شرایط، 4

در ع الع  حاضر دا است اده از دانش تجردی و نرر کارشساسی و دا است اده از روش ارزیادی چسد ععیهاره و عس هق فهازی،    

ههای  ادتدا فهرسهتی از گونه    د  این عسرورنداران است تعیین خواهد شد. دهسده زیگت اه پگتاعساطقی ک  د  احتمال زیاد نشان

های تهدید و اهمیت آنها در عس قه ، ده  عسهوان نمایسهده     جای اه آنها در ردهها در اساس عس ق  تهی  شد. سپ  تعدادی از گون 

در داخهل و خهارا از   شده های انتخا ون گسازی زیگت اه دراساس عرور عسادع عوجود در زعیس  عدل ها انتخا  شدند.سایر گون 

-هت سادهج، ادهاری MCEیا همان روش ارزیادی چسدععیاره  .شدندتعیین هر گون  ععیارهای عویر در ع لودیت زیگت اه  ،کشور

ز شهوند، و په  ا  ای از ععیارهای عتساس  دا اهدا  تعیین عیهای پینیده است . در این روش ادتدا عجموع گیریسازی تصمیم

ریههی عکهانی دهر پایه      در درناعه  ایهن روش  . گیرنهد یادی عورد است اده قرار عیور ارزیادی و عکانردسدی د  عسدهی و اولویتوزن

گیرد و ترکی  آن دا ساعان  اطالعات جغرافیایی رهیافت نگیتا جدیدی را دهرای  کاردرد تئوری عس ق فازی عورد است اده قرار عی

 .[5] کسد.تساس  اراضی ارائ  عی انتخا  عوقعیت و ارزیادی

 

 هاموارد و روش. 2

 منطقه مورد مطالعه. 1. 2
عهرخ    دقیقه  1درجه  و   34دقیقه  تها    00 درجه  و  31 ههار کیلوعتر عردع عگاحت دین 10استان عازندران دا حدود 

هها و  استان ده  ویه ه جس هل    . عساطق ایندقیق  طول شرقی قرار گرفت  است 50درج  و  16دقیق  تا  30درج  و  14شمالی و 



 

 

زیگهت قهرار   تعدادی از عساطق استان تحت ح ا ت سهازعان عحهیط  ای گیاهی و جانوری گوناگونی است. هعراتع زیگت اه گون 

کمهان، تخهت   کهوه، سهیاه  گان  علمداران، قلل س های علی پاییسد وکیاسر، ایرهای طییعی علی خشک دارند، ک  عیارتسد از: پارک

وحش فریدونکسار، دودان ه ، دشهت   های حیاتکره عیانکال ، پساه اهگاه زیگتوحش و ذخیره  دعاوند، پساه اه حیاتسلیمان، قل

 سی، واز، اساس، دل  کهوه، چهاردها ، ههراز، هههار جریه ،     ناز، سمگکسده، عساطق ح ا ت شده الیرز عرکهی، خییوس و انجیل

 .[6]آدشار شیرگاه، دوال، شش روددار 

 هاسازی دادهآوری و آماده. جمع2. 2 

ههای پگهتانداران   های راهسمای صحرایی و نررات کارشساسی فهرسهتی از گونه   ای و کتا ادتدا در اساس عسادع کتادخان 

تعهدادی از  های تهدید و اهمیت آنها در عس قه   ها در ردهدر اساس جای اه گون داید ازندران تهی  شد. سپ ، ععوجود در استان 

ها نیهه عهورد ح ا هت    سازی و ح ظ زیگت اه آنها، زیگت اه سایر گون وند تا دا عدلها انتخا  شسوان نمایسده سایر گون آنها د  ع

  قرار گیرد.

کل و ده، شهوکا و عهرال انتخها     ای، شسگ، قوچ و عیش، گوش، خرس قهوههای پلسگ ایرانی، سیاهدر این پ وهش گون 

ععیارههای  شهده در داخهل و خهارا از کشهور،     های انتخا سازی زیگت اه گون زعیس  عدلدراساس عرور عسادع عوجود در  شدند.

، دا توج  د  شرایط عس قه  عهورد   سپ  .انتخا  شدند آنهاها در اساس نیازهای زیگت اهی ارزیادی زیگت اه درای هر یک از گون 

هها تهیه    ی زیگت اه هگتسد دهرای هریهک از گونه    دهسده ع لودیت نگیهای حرفی اولی  ک  نشانع الع  و نرر کارشساسی عدل

 ارائ  شده است. 5 شماره های حرفی اولی  در جدولعدل .شدند

 های عورد نیاز درای ارزیادی زیگت اه د  شرح زیر تهی  شدند:های حرفی، الی در اساس عدل

اسهت اده   NDVIهی و یها همهان   شده پوشش گیاالی  تراکم پوشش گیاهی: درای تهی  این الی  از شاخص ت اضل نرعال

 تهی  شد. 1454سال  TMسسجسد  1و دا است اده از تصاویر عاهواره لسدست  5شد. این الی  در اساس راد   

(5) 
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Near infra red  داند ( تصاویر سسجسده  0= عادون قرعه نهدیکTM) 

Red  داند ( سده تصاویر سسج 3= قرعهTM) 

 عس ق  تهی  شدند. DEMها دراساس عدل رقوعی ارت اعی یا همان های ارت اع، شی  و جهت: این الی الی 

استخراا شهد،   1454الی  فاصل  از عسادع آ : ادتدا الی  عسادع آ  س حی از نقش  کاردری اراضی عس ق  عردوط د  سال 

 شد.افهار ایدریگی تهی  سپ  فاصل  از عسادع آ  در نرم

و نقشه  کهاردری سهال     GoogleEarthها در روی جاده ها از تصحیح نقش های اصلی: ادتدا الی  جادهالی  فاصل  از جاده

 افهار ایدریگی تهی  شد.های اصلی در نرمتهی  شد. سپ  فاصل  از جاده 1454

 1454دری اراضی عس ق  عردهوط ده  سهال    الی  فاصل  از عساطق توسع  یافت : ادتدا الی  عساطق توسع  یافت  از نقش  کار

 افهار ایدریگی تهی  شد.استخراا شد، سپ  فاصل  از این عساطق در نرم

 

 

 

 



 

 

 

 های حرفی اولیه برای زیستگاه مناسب پستاندارانمدل: 1جدول 

 مطلوب گونه مشخصات زیستگاه نام گونه

 144درصد، فاصهل    144عتر، حداکثر شی   1644تا  5444اع عساطق عرت ع دا تراکم پوشش گیاهی عتوسط تا زیاد، دا ارت  پلسگ

 از عساطق فعالیت انگان عتر 1444های اصلی و فاصل  حداقل عتر از جاده 144عتر از عسادع آ ، فاصل  حداقل  1444تا 

سههههههیاه 

 گوش

اغله  در   درصهد،  514عتر، حهداکثر شهی     1644تا  5444عساطق عرت ع دا تراکم پوشش گیاهی عتوسط تا زیاد، دا ارت اع 

های اصلی و فاصل  حهداقل  عتر از جاده 144عتر از عسادع آ ، فاصل  حداقل  1444تا  144فاصل   های جسودی و غردی،جهت

 عتر از عساطق فعالیت انگان 1444

خهههههرس 

 ایقهوه

درصهد، اغله  در    514عتر، حهداکثر شهی     1444تا  5644عساطق عرت ع دا تراکم پوشش گیاهی عتوسط تا زیاد، دا ارت اع 

 1444های اصلی و فاصل  حهداقل  عتر از جاده 144عتر از عسادع آ ، فاصل  حداقل  1444تا  144های شمالی، فاصل  جهت

 عتر از عساطق فعالیت انگان

 فاصهل   درصهد،  514عتر، حداکثر شهی    1444 ارت اعحداکثر عساطق اغل  جس لی دا تراکم پوشش گیاهی عتوسط تا زیاد،  شسگ

 عتر از عساطق فعالیت انگان  1444های اصلی و فاصل  حداقل عتر از جاده 144عتر از عسادع آ ، فاصل  حداقل  344

قهههههوچ و 

 عیش

ههای  درصد، اغل  در جهت 514عتر، حداکثر شی   5444عساطق غیر جس لی دا تراکم عل ی عتوسط تا زیاد ، حداقل ارت اع 

عتر  5444های اصلی و فاصل  حداقل عتر از جاده 144ر از عسادع آ ، فاصل  حداقل عت 0444جسودی و غردی، حداکثر فاصل  

 از عساطق فعالیت انگان

درصد، اغل  در  144عتر، حداکثر شی   5444عساطق کوهگتانی غیر جس لی دا تراکم عل ی عتوسط تا زیاد ، حداقل ارت اع  کل و ده

های اصلی و فاصل  حداقل عتر از جاده 144از عسادع آ ، فاصل  حداقل  عتر 0444های جسودی و غردی، حداکثر فاصل  جهت

 عتر از عساطق فعالیت انگان 5444

درصد، اغل  در  04عتر، حداکثر شی   1144عساطق جس لی  و نیم  جس لی دا تراکم درختی عتوسط تا زیاد، حداکثر ارت اع  شوکا

ههای اصهلی و فاصهل     عتهر از جهاده   1444عسادع آ ، فاصل  حهداقل   عتر از 0444های جسودی و غردی، حداکثر فاصل  جهت

 عتر از عساطق فعالیت انگان 3444حداقل 

درصد، اغله    534عتر، حداکثر شی   1144تا  1444عساطق جس لی  و نیم  جس لی دا تراکم درختی عتوسط تا کم، ارت اع  عرال

ههای اصهلی و فاصهل     عتر از جاده 5444سادع آ ، فاصل  حداقل عتر از ع 0444های جسودی و غردی، حداکثر فاصل  در جهت

 عتر از عساطق فعالیت انگان 1144حداقل 

 

 اجرای ارزیابی چند معیاره. 3. 2

دسدی دگیاری از ععیارهها اسهت و دهرای آن از تجهیه  و     روش ارزیادی چسد ععیاره یک روش عموعی درای ارزیادی و جمع

شود. شساسایی و توسع  ععیارها، اولین عرحله  در فرآیسهد ارزیهادی    العات جغرافیایی است اده عیتحلیل کاعپیوتری در ساعان  اط

ها شاعل آن دست  از ععیارهای دولین هگهتسد  چسد ععیاره است. ععیارها شاعل دو دست  عحدودیت و فاکتور هگتسد. عحدودیت

شهوند که  در آن   های دولین تهیه  عهی  ها د  صورت الی کسسد. عحدودیتک  تحلیل را درای عساطق خاص جغرافیایی عحدود عی

دهسده تساس  است. فاکتورها ععیارهایی هگتسد ک  درجهات ع لودیهت را دهرای تمهام     دهسده عدم تساس  و یک نشانص ر نشان

شهوند و دها   های فهازی تهیه  عهی   دهسد. فاکتورها د  صورت الی کسسد و آن را د  صورت اعداد پیوست  نشان عیعس ق  تعریف عی

 .[0]استاندارد کرد  های عختلفتوان آنها را د  روشتوج  د  ععیارها عی



 

 

توادع تعریف شهده توسهط   در این پ وهش از توادع خ ی و در درخی عوارد از  سازی توادع عختل ی وجود دارد.درای فازی

ی اولی  و نررات کارشساسی د  صورت توادع فهازی  های حرفدر اساس عدل فاکتورهاشود. درای این عسرور، ادتدا کاردر است اده عی

 ارئ  شده است. 1 شماره و نحوه فازی کردن آنها در جدول فاکتورها تعریف شدند.

 
 فاکتورها و توابع فازی آنها : 2جدول 

 شسگ ایخرس قهوه گوشسیاه پلسگ فاکتور

تراکم پوشهش  

 گیاهی
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 2ادامه جدول 

 است.*این فاکتورها د  دلیل کمیود اطالعات در ارزیادی زیگت اه گون  در نرر گرفت  نشده

 
عرحل  دعد در روش ارزیادی چسهد  های دولین تهی  شدند.حرفی د  صورت الی های نیه در اساس عدلهای عحدودیت الی 

 :[0]ترین آنها عیارتسد از گیرد ک  عهمهای عختل ی صورت عیها د  روشها است. ادغام الی ععیاره ادغام الی 

 رویکرد دولین 

 دارترکی  خ ی وزن 

 دار ترتیییگیری وزنعیان ین 

شهده اسهت. در ایهن روش فاکتورهها دهر      ها است اده دار د  عسرور ادغام الی ی  خ ی وزندر ارزیادی حاضر از روش ترک

شود و یهک  های عحدودیت ضر  عیدر الی  الی  د  دست آعدهشوند. سپ ، شود دا هم جمع عیاساس وزنی ک  دا آنها داده عی

 .[0]است  1راد   دار دراساس ی  خ ی وزنآید. روش ترکدهسده ع لودیت کل عس ق  است د  دست عیالی  فازی ک  نشان

 

 مرال شوکا کل و بز قوچ و میش فاکتور

تراکم پوشهش  
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Sع لودیت = 

Wi ها= وزن هریک از الی 

Xiشود= الی  فازی، ک  فاکتور ناعیده عی 

 عالعت ضر  =∏

Ciشود= الی  دولین، ک  عحدودیت ناعیده عی 

-، در نرمAHPوسط فرآیسد تحلیل سلگل  عراتیی یا در اساس نرر کارشساسی و تهریک از فاکتورها  وزن در این ع الع 

در این روش د  عسرور تعیین وزن ععیارها ادتدا عاتری  عردعی عقایگ  زوجی ععیارهها تهیه    آعده است. دست د افهار ایدریگی 

ضهری   . عهالوه دهر وزن ععیارهها، یهک     شهود شود، سپ  درج  اهمیت هر فاکتور نگیت د  سایر فاکتورهها در آن ییهت عهی   عی

و عقهدار آن دایهد   دههد  دسدی عاتری  د  طور تصادفی را نشان عهی احتمال درج .ضری  سازگاری شودسازگاری نیه عحاسی  عی

   دهد.ها را نشان عیوزن داده شده د  هر یک از الی  3 شماره جدول. [5]داشد  5/4کمتر از 

 
 های تعیین شده برای هریک از فاکتورها: وزن3جدول 

 عرال شوکا کل و ده قوچ و عیش شسگ خرس قهوه ای سیاه گوش پلسگ رنام فاکتو

504/4 تراکم پوشش گیاهی  490/4  401/4  403/4  401/4  513/4  509/4  353/4  

41/4 ارت اع  401/4  434/4  431/4  431/4  30/4  419/4  401/4  

144/4 شی   103/4  540/4  513/4  100/4  493/4  509/4  146/4  

560/4 * جهت  139/4  * 411/4  139/4  490/4  511/4  

144/4 فاصل  از عسادع آ   103/4  34/4  340/4  3/4  490/4  490/4  400/4  

404/4 فاصل  از جاده  410/4  401/4  55/4  531/4  401/4  410/4  430/4  

504/4 فاصل  از عساطق توسع  یافت   490/4  401/4  55/4  549/4  439/4  331/4  146/4  

154/4 * * * کاردری اراضی  * * * * 

 5 5 5 5 5 5 5 5 جمع ضرای 

45/4 4 ضری  سازگاری  41/4  41/4  43/4  40/4  45/4  41/4  

 

 های مناسبانتخاب لکه. 4. 2

های زیگت اه دا است اده از تصاویر پیوسهت  ع لودیهت اسهت. دهرای ایهن کهار از روش       ترین لک عرحل  دعد انتخا  عساس  

 گردد.عحاسی  عی 3راد    از طریقروش آستان  ع لودیت است اده شد. این 

(3) 
  

z

z

n

li )(
zS  

Sz ای سرزعین= شایگت ی ناحی 

(Li)z تساس  عحلی سلول =i   در لکz 

nzهای لک  = تعداد سلولz 



 

 

ان شایگت ی ده  طهور نهولهی عرته      ها در اساس عیهنتیج  این راد   تعدادی لک  دا شایگت ی عت اوت است. سپ ، لک     

 [.9]ند دانتخا  ش پگتاندارانها د  عسوان زیگت اه ع لو  ترین لک از عیان آنها عساس و ، شدند

  

 . نتایج3

دهرای تعیهین    دارهای فاکتور و عحدودیت، روش ارزیادی چسد ععیاره در اساس ترکی  خ ی وزنپ  از آعاده کردن الی 

دهرای تهیه    . های دولین درای هر گون  در هم ضهر  شهدند  ادتدا درای تهی  الی  عحدودیت الی اجرا شد.  زیگت اه دالقوه هر گون 

در  .دی ر جمهع گردیهد  ضر  شدند و سپ  نتایج آنها دا یکه  های فاکتور در وزن خودنقش  فازی زیگت اه دالقوه ، هریک از الی 

های فازی نهایی تمهام  الی سپ ،  گون  تهی  شد.هر زی زیگت اه دالقوه عرحل  دعد دا ضر  الی  عحدودیت و فازی، الی  نهایی فا

عس ق  را از لحها   نهایی حاصل ع لودیت   نقش استاندارد شد. 111تا  4در عقیاس الی  حاصل ها دا یکدی ر جمع شدند و گون 

در ایهن نقشه  هرچه     رائ  شهده اسهت.   ا 5 شماره این نقش  در شکل دهد.های دالقوه عساس  درای پگتانداران نشان عیزیگت اه

ههای  تهرین لکه   این نقش  د  عسوان الی  ورودی درای انتخا  عساس یادد. دیت افهایش عیشوند ع لوتر عینهدیک 111اعداد د  

 .شهد  عحاسهی  ای سرزعین ها در اساس آستان  ع لودیت و فرآیسد شایگت ی ناحی زیگت اه عورد است اده قرار گرفت. انتخا  لک 

در نتیج  اجهرای ایهن روش    .در نرر گرفت  شده استهکتار  044و حداقل عگاحت  511ها در این روش حداقل ع لودیت زون

لکه  دها    04ها در اساس عیان ین ع لودیت عرت  شدند و از عیان آنهها  سپ  لک  شدند. انتخا در س ح استان لک   516تعداد 

 1 شهماره  شهکل  ای داالترین تساس  درای زیگت اه دالقوه پگتانداران ععرفی شهدند. د  عسوان عساطق دار 504ع لودیت دیشتر از 

هها، ع لودیهت آنهها    در این نقش  دا افهایش شماره لکه   دهد.های زیگت اهی عهم در استان عازندران را نشان عینقش  نهایی لک 

 یادد.کاهش عی

 

 بندیجمع. 4

ای استان عازندران در اساس ععیارهای زیگت اهی پگتانداران و انتخها   ههد  از این ع الع  دررسی ع لودیت زیگت اه

ای از روش ارزیهادی چسهدععیاره و شایگهت ی ناحیه      د  این عسرهور،  های عهم است.ها د  عسرور ح ظ زیگت اهترین لک عساس 

ای عویر در زیگت اه هر گون  د  صهورت  ها انتخا  شدند و ععیارهگون  د  عسوان نمایسده سایر گون  4ادتدا  سرزعین است اده شد.

و نرر کارشساسی وزنهی اختصهاص داده   د  هریک از ععیارها در اساس فرآیسد تحلیل سلگل  عراتیی  های حرفی تهی  شدند.عدل

در عرحله  دعهد دهر اسهاس روش آسهتان  ع لودیهت و        صورت گرفهت. دار ترکی  ععیارها در اساس روش ترکی  خ ی وزن شد.

ههای  در اساس نتایج د  دست آعده، س ح زیگهت اه  های زیگت اهی انتخا  شدند.عساس  ترین لک  ای سرزعینی شایگت ی ناح

هکتار  51/046605هکتار، دارای عگاحت  044و عگاحت حداقل  511عساس  در استان عازندران، دا آستان  ع لودیت دیشتر از 

لکه  دها    04ین، دهر اسهاس روش شایگهت ی سهرزعین تعهداد      همنسه  دهد.درصد س ح استان را پوشش عی 56است ک  حدود 

درصهد سه ح اسهتان را پوشهش      9های زیگت اهی انتخا  شدند، ک  حهدود  ترین لک د  عسوان عساس  504ع لودیت دیشتر از 

 گیری اسهت که  اجهازه تیهادل دهین     های تصمیمدار از انواع جیرانی عدلسازی در اساس روش ترکی  خ ی وزنعدل دهسد.عی

ها دا ارزش دیشهتر جیهران   دهد. در این اساس، پایین دودن عقدار یک شاخص توسط سایر شاخصها را در اختیار قرار عیشاخص

توان د  عسوان ععیاری در انتخا  عساطق تحهت ح ا هت جدیهد یها اصهالح عهرز       از نتایج حاصل از این ع الع  عی .[1]شود عی

های عهم و جلهوگیری از انقهراخ   های دا ارزش و د  دنیال آن، ح ظ گون یگت اهعساطق تحت ح ا ت عوجود، د  عسرور ح ظ ز



 

 

تواند داعهث دهیهود نتهایج ایهن ع العه       آنها است اده کرد. ع العات عیدانی پگتانداران و دررسی پاراعترهای زیگت اهی دیشتر عی

 شود.

 

 
 در استان مازندرانهای بالقوه پستانداران : نقشه نهایی مطلوبیت زیستگاه1شماره شکل 

 

 
 های بالقوه پستانداران در استان مازندرانترین زیستگاهشده به عنوان مناسبهای انتخاب: نقشه لکه2شماره شکل 
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Abstract 

In the recent years, wildlife population has decreased and many species have been endangered. One of 

the most important causes of this decrease is habitat degradation and destruction. Studies of wildlife 

habitat and selection of suitable habitats for protection thus have great importance in control of 

wildlife population decrease and extinction of species and is one of the necessities of landuse 

planning. In this research, investigation of important mammals’ habitat in Mazandaran Province and 

selection of the most suitable habitat zones has been implemented. For this purpose, multi-criteria 

evaluation and fuzzy logic was used to produce fundamental habitat suitability maps for the species. 

After identifying effective criteria on habitat of the species, analytical hierarchy process was used to 

weigh the criteria. Weighted Linear Combination was used to aggregate the criteria. Selection of the 

suitable habitat zones was performed based on zonal land suitability and suitability threshold 

approaches. Based on the results, the area of suitable habitat in Mazandaran Province, with a 

suitability threshold of more than 155 and a minimum area of 400 hectares, is 406671.12 hectares that 

covers about 16 percent of the Province. Also, based on zonal land suitability approach, 48 zones with 

suitability more than 170 were selected as the most suitable habitats that cover about 16 percent of the 

Province. 

 

Keywords: Fundamental habitat, Multi-criteria Evaluation, Zonal Land Suitability, Weighted Linear 

Combination 

 

 


